
Неограничено приложение

Pico LED 
Eнергоспестяваща лампа 

Комбинацията от висока мощност, батерии с голям капацитет и  
MPP регулатор прави Pico LED, идеална за преносима и 
стационарна употреба. Тя осигурява достатъчно количество 
светлина за повече от 55 часа.
Лампата Pico може да се използва и за съхранение на слънчева 
енергия. Интегрираният USB-порт Ви позволява бързо да 
зареждате малки електрически уреди като мобилни телефони 
или MP3 плейари.

Highlights:
Може да се използва като преносима,стенна или таванна лампа
Висока LED мощност
3 нива на яркост (макс. 120 лумена)
Зарежда се със слънчев модул (7-25 V), батерия 12 V, или със 
зарядно
Високо ниво на защита (IP 65) срещу замърсяването и 
климатични условия
USB захранващ конектор за зареждане на мобилни телефони, 
MP3 плейъри и т.н.
До 50 000 часа на работа
Модулно разширяема
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 TECHNICAL DATA 
Pico LED Lamp

6 (4 × AA NiMH)

> 500 цикъла
Батерия (V)
Пълен цикъл зареждане/раздеждане  
Интензитет на светлината (lm)
Цвят на светлината (K)

DC зареждащ вход

120
3.950 to 4.300
Соларен модул UMPP > 7 V, Uoc < 25 V (max. 1.5 A @ 7 V )или 
батерия 12 V (max. заряден ток 800 mA)
5.5 × 2.5
−20 to +50
3 до 5 часа
570

296 × ∅ 155 

Barrel конектор за панел / DC вход за зареждане ()       (mm) 
Околна температура (° C)
Зареждане чрез 3 Wp соларен панел
Тегло (г)
Размери (mm)
Тип защита IP 65

USB Charge Data
4.4−5.1
750
да

Изходно напрежение (V)
Номинална мощност (mA) 
Претоварване и защита от късо съединение 
Изход USB-A

Номер на продукта 5400600027

  Аксесоари:

   5400600030  AC-адаптер EU 
   5400600031  Захранваща кутия 
   5400600032  Свързващ кабел 3м 

5400600033  USB изход (двоен)
5400600034  Комплект за зареждане на телефони 
5400600035  Дистанционно управление
* всички аксесоари се продават отделно

3К АД - оторизиран търговски представител и сервиз България, гр.Варна, кв. Аспарухово, 
м-ст. Малка чайка, тел./факс: 052/375011, 0887/44-83-82 или e-mail: office@3k-solar.bg

Начин на свързване: 

соларен 
модул 
3 - 5W

USB устройства




